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матеріали мають описовий характер, все-таки вони відігра-

ли значну роль в утвердженні понять державної та військо-

вої символіки і показують рівень досліджень української 

символіки у певний історичний період. Автори  розглядають 

питання української геральдики2, фалеристики3, вексило-

логії4, сфрагістики5, уніформістики6. Проаналізувавши стат-

ті, можна зробити висновок, що до дискусії залучалися фа-

хівці з різних галузей. Це у цілому допомогло розкрити істо-

ричні умови виникнення і становлення сучасної військової 

символіки. Період інтернування Армії УНР фактично можна 

вважати останнім етапом у розвитку української військової 

символіки часів національно-визвольної боротьби першої 

чверті ХХ століття. 

У час, коли на еміграції друкувалися праці з української 

символіки, на теренах України за умов радянської влади 

такі публікації  були неможливі. А ті поодинокі статті про 

символіку радянської України, що з’являлися, не відбива-

ли глибинного розуміння символіки українського народу, а 

мали партійно-політичний характер. 

Як свідчать дослідження, військова символіка від княжої 

доби до здобуття Україною незалежності у 1991 р. стала 

підґрунтям, історичною передумовою постання української 

військової символіки новітньої доби, що засвідчило тяглість 

традицій нашого народу. 

Другий період історіографії проблеми утворення україн-

ської військової символіки розпочинається зі здобуттям 

Україною незалежності. Зарубіжні дослідники переносять 

свої наукові доробки на шпальти друкованих видань, які 

виходять в Україні. Натомість українські науковці отримали 

змогу оприлюднити власні набутки як за кордоном, так і в 

Україні. Більшість розвідок цього періоду мають науково-

популярний характер. З плином часу праці набувають ха-

рактеру науковості, збільшується кількість самих дослід-

ників.

У публікаціях розглядаються концепції щодо створення сис-

теми військової символіки у Збройних Силах України та ін-

ших військових формуваннях держави, висвітлюється про-

цес розробки, обговорення, затвердження проектів, вмі-

щуються описи, малюнки символів, в тому числі прапорів, 

штандартів, емблем, заохочувальних відзнак, кваліфікацій-

них знаків, нарукавних та нагрудних знаків, знаків класної 

кваліфікації. 

Заслуговують на увагу праці О. Руденка7, М. Слободяню-

ка8, М. Чмира9, О. Муравйова10, О. Кохана11, І. Колєсніка12, 

К. Гломозди13, В. Карпова14, Д. Табачника15, що розвива-

ють загальну теорію військової символіки, її термінологію. У 

цьому контексті особливо слід відзначити з’яву підручників 

У cтатті автор розкриває історіографію проблеми утворен-

ня української військової символіки та виділяє в її рамках 

два основні етапи – до і після 1991 року. 
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В статье автор расскрывает историографию проблемы 

создания украинской военной символики и выделяет в ее 

рамках два основных этапа – до  и после1991 года. 
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In the article the historiography of problems of birth of Ukrainian 

military symbols is reveals and two main phases - before and 

after 1991 are identifies.
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Проблема української військової символіки в історіографії 

й досі не стала предметом окремого спеціального дослі-

дження. Фундаментальні роботи з комплексного вивчення 

символіки загалом та військової зокрема майже відсутні. 

Ступінь розроблення теми та джерельна база дослідження 

засвідчила недостатність і фрагментарність вивчення про-

блеми. Переважно зустрічаються статті про ті чи інші окремі 

напрацювання в галузі військової символіки. 

Спалах інтересу до військової символіки зауважуємо у про-

цесі боротьби за державність та здобуття незалежності 

України. Загалом історіографію проблеми утворення сис-

теми військової символіки сучасної Української держави 

об’єктивно можна поділити на два основні періоди – до і 

після 1991 року, року проголошення незалежності Украї-

ни. Перший період характеризується публікаціями з питань 

української військової символіки здебільшого у зарубіжних 

джерелах. Другий – бурхливим сплеском досліджень та пу-

блікацій науковців в Україні.

У міжвоєнний період на теренах України не ведуться до-

слідження з цієї тематики. Однак у емігрантських колах 

учасники збройної боротьби періоду Визвольних змагань 

1918 – 1920 рр. роблять спроби зафіксувати проведену в 

Армії Української Народної Республіки роботу щодо запро-

вадження розпізнавчих знаків, а також дослідити історичні 

джерела державної символіки.  У середовищі українських 

емігрантів, їхніх виданнях1 періодично порушуються питан-

ня української символіки. І хоча здебільшого опубліковані 
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кована колекція із 144 українських відзнак і нагород гро-

мадських, спортивних, просвітніх, релігійних товариств та 

організацій середини ХІХ – першої половини ХХ століть, 

відзнаки і нагороди Легіону Українських січових стрільців, 

збройних сил Української Народної Республіки, Української 

галицької армії, українських військових формувань періоду 

Другої світової війни з фалеристичної колекції Львівського 

історичного музею. 

Автори стверджують, що це видання є першою спробою 

в українській історичній науці простежити процес станов-

лення та розвитку української фалеристики. Цілий пласт 

відзнак та нагород повернуто із забуття, оприлюднено ве-

ликий комплекс архівних документів, нагородних грамот, 

світлин, уведено в науковий обіг чимало раніше невідомих 

фалеристичних памяток та імен.

На окрему увагу заслуговує довідник-каталог з фалеристи-

ки, підготований С. Литвином45. У виданні систематизовано 

і проілюстровано  нагрудні кваліфікаційні знаки міністерств 

та відомств України, подано історію їх створення, описи на-

грудних знаків тощо. 

Важливим для розвитку теорії фалеристики є видання 

В. Кравцевича-Рожнецького та В. Панасенка46 про україн-

ські військові відзнаки першої половини ХХ ст. Книга побу-

дована на глибокому знанні проблеми розвитку нагород та 

історії питання. Саме цим вона вирізняється з-поміж інших 

видань.

Становлення і розвиток відзнак Президента України та дер-

жавних нагород незалежної України, відомчої нагородної 

системи Міністерства оборони України, Державної прикор-

донної служби України, історія радянських військових наго-

род були предметом уваги дослідника В. Лазаренка47.

Значною подією стала публікація комплексу військово-

геральдичних знаків, емблем і прапорів48, що його розроби-

ли О.Руденко (xудожнiй керівник), Д.Aдаменко і В.Назарчук 

для Збройниx Сил України та iншиx вiйськовиx формувань, 

передбачениx законодавством України. Слід відзначити, 

що праця цих авторів, а також О.Кохана49 стала підґрунтям 

творення сучасної військової символіки України. 

У Збройних Силах України була опрацьована власна систе-

ма символіки50. Шлях до заснування символіки Збройних 

Сил України виявився непростим через розбіжності у по-

глядах на символіку між військовим керівництвом і Комі-

сією державних нагород та геральдики при Президентові 

України. 

Комплекс символіки Збройних Сил України та інших військо-

вих формувань створено з урахуванням історичних, держав-

них і національних традицій військової символіки України, 

загальновизнаних законів і правил геральдики, фалеристи-

ки, вексилології, емблематики та уніформології. Взято до 

уваги відповідність комплексу військово-геральдичних зна-

ків принципам єдності державної політики в галузі гераль-

дики, символіки та емблематики, національно-історичним 

традиціям, науковому підходові до створення й системати-

зації знаків, потребам зручності й художньої виразності.

У зв’язку із формуванням цілісної системи військової сим-

воліки увага дослідників зосереджується на вивченні поса-

дових символів51. Вручення штандартів Президентом Укра-

за тематикою спеціальних історичних дисциплін16.

З відродженням української державності дослідники значну 

увагу приділяють історичним традиціям у символіці. У цьому 

контексті вони розглядають питання обрання символів для 

українського війська. Пошук історичного підґрунтя україн-

ської символіки привів до появи низки публікацій. Зокрема 

науковці аналізують символіку українського козацького вій-

ська17, Армії Української Народної Республіки18, військ Геть-

мана Павла Скоропадського19, Галицької гвардії20 та Україн-

ської Галицької Армії21, Українських січових стрільців22.

Історичне походження української символіки досліджу-

ють О. Сокирко23, В. Панченко24, Н. Ковтанюк25, О. Круков-

ський26, Ж. Денисюк27 та інші вчені. Значний масив публі-

кацій стосується періоду Визвольних змагань 1917 – 1920 

років28. Питанням розвитку української фалеристики у цей 

час присвячують свої студії С. Пахолко29, В.Манзуренко30, 

О. Кучерук31, А. Руккас32. Швидкий розвиток української фа-

леристики в першій половині XX століття поставив багато 

питань, на які дослідники ще й досі не дали відповіді. Що-

більше – виникають питання, пов’язані, зокрема, з виявлен-

ням невідомих дотепер українських відзнак та нагород. 

Слід відзначити різнопланову активну наукову діяльність 

з вивчення української військової символіки Я. Тинченка. 

Основним його доробком у цій галузі є добре ілюстрована 

і науково виважена монографія, присвячена арміям Украї-

ни періоду Визвольних змагань 1917 – 1921 рр.33 Крім цьо-

го він написав цілу низку статей з інших аспектів військової 

символіки34.

Розпізнавальні знаки українських військових формувань 

періоду Другої світової війни та українські військові відзна-

ки, передусім Української повстанської армії, досліджували 

О. Кучерук35, С. Музичук, І. Марчук36.

Неабиякий інтерес для науковців становлять відзнаки учас-

ників українських військових формувань у складі вермахту 

в роки війни. Про них йдеться, зокрема, у статтях А. Бобко-

ва37 та М. Царенка38. 

Значну увагу дослідники приділяють також розвитку сучас-

ної української фалеристики. Публікуються матеріали про 

впровадження державних нагород та відомчих заохочу-

вальних відзнак39. До проблематики державної символiки 

звернулися знані науковці М. Дмитрієнко та Ю. Савчук40.

Уперше питання нагородної спадщини України систем-

но дослідив коллектив авторів: Д.Табачник (керівник ав-

торського колективу), І.Безгін, В.Бузало, М.Дмитрієнко, 

І.Курас, В.Куценко, Л.Яковлєва41. Це перше наукове дослі-

дження з фалеристики в Україні, яке і сьогодні є підґрунтям 

та орієнтиром для дослідників історії. На основі цієї моно-

графії підготовано видання з історії української фалеристи-

ки. Планувалося воно у двох книгах, однак вийшла одна42.

У іншому виданні цінним та важливим є не тільки публіка-

ція самих нагород, а й оприлюднення документів з їх вста-

новлення, статутів та описів43. Система відзнак Президен-

та України, як зазначають автори фотоальбому, вибудову-

валася на вагомому історичному підґрунті, повертаючи до 

життя фалеристичні традиції українського народу. 

Ґрунтовне видання з української фалеристики підготували 

О. Круковський та С. Пахолко44. В альбомі-каталозі опублі-
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Слід також згадати дослідження, що проводяться в інших 

країнах і результати яких оприлюднюються на міжнародних 

наукових форумах, зокрема під егідою Міжнародної ради 

музеїв зброї та військової історії (ICOMAM)72. Неабияке зна-

чення має цей досвід для опрацювання методології дослі-

джень та принципів розвитку військової символіки.

Важливу роль у розбудові системи військової символіки, 

аналізові процесу її становлення, опрацюванні,  розробці та 

обговоренні проектів символіки, а також її історичних аспек-

тів відіграли періодичні фахові видання, до яких належать 

«Військово-історичний альманах» Національного військово-

історичного музею України та друкований орган Українсько-

го геральдичного товариства – вісник «Знак». Професійні 

матеріли з військової символіки друкують часописи «Одно-

стрій», «Воєнна історія», довідково-інформаційний журнал 

«Нумізматика і фалеристика», а також журнал Міністерства 

оборони України «Військо України».

Значна кількість документів про історію розробки та впро-

вадження української військової символіки і, зокрема, Ар-

мії Української Народної Республіки, Війська Української 

Держави, Української Галицької армії періоду Визвольних 

змагань 1918 – 1921 років, міститься у Центральному дер-

жавному архіві вищих органів влади та управління України. 

Центральний державний історичний архів України зберігає 

матеріали козацького часу. 

Науковці активно ведуть пошук історичних документів та-

кож і в зарубіжних архівах. М.Ковальчук, приміром, виявив 

значний масив документів з історії Армії УНР у військово-

му архіві Республіки Польща, Я.Тинченко активно працює 

в архівах Російської Федерації, Ю.Савчук виявив, дослідив 

та описав вексилологічну колекцію козацького періоду, що 

зберігається у військовому музеї Швеції. І в українських му-

зеях є чимало матеріалів з української військової символіки, 

зокрема, у Національному музеї історії України, Національ-

ному військово-історичному музеї України, Чернігівському 

обласному історичному музеї ім. В.В.Тарнавського, Волин-

ському обласному краєзнавчому музеї та інших.

Значна кількість документів, що розкривають механізми 

опрацювання та утвердження символіки військових форму-

вань України зберігається в архівах Збройних Сил України, 

Служби безпеки України, Державної прикордонної служби 

України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністер-

ства надзвичайних ситуацій України.

Документи з історії розробки символіки Збройних Сил 

України можна знайти у Державному галузевому архіві Мі-

ністерства оборони України. Вони розповідають про почат-

ковий період опрацювання символіки у 1992 – 1995 роках. 

Це, зокрема, документи лабораторії з розробки військової 

форми одягу Тилу Збройних Сил України, накази та розпо-

рядження Міністра оборони України, начальника Генераль-

ного штабу Збройних Сил України.  Частина матеріалів ла-

бораторії з розробки військової форми одягу Тилу Зброй-

них Сил України зберігається у документальному фонді На-

ціонального військово-історичного музею України. У музеї 

також зібрана унікальна колекція військової символіки,  до 

якої належать нарукавні знаки (речовий фонд), нагрудні 

знаки класної кваліфікації, відомчі заохочувальні відзнаки 

їни Міністру оборони України та начальнику Генерального 

Штабу Збройних Сил України започаткувало процес втілен-

ня в життя офіційної символіки української армії. Розвиток 

сучасного військового прапорництва дослідили В.Карпов52 

та О. Скрябін53.

Значне місце у своїх працях науковці приділяють становлен-

ню та розвитку емблематики54 у Збройних Силах України. 

Серед наукових студій з цієї тематики слід згадати роботи 

М.Слободянюка55, М.Чмира56, О.Муравйова57, В.Карпова58, 

М.Царенка59 та інших. 

Науковий інтерес становить процес створення гербів у 

Збройних Силах України. І хоча цей процес не набув знач-

ного розвитку, однак він знайшов відбиття у працях дослід-

ників60.

Проблематика створення нагородної системи61 у Збройних 

Силах України, становлення символіки в інших військових 

формуваннях62, впровадження знаків класної кваліфікації 

військовослужбовців була предметом наукового інтересу низ-

ки авторів. Цікавим є погляд на розвиток сучасної військо-

вої символіки через призму процесу розроблення арматю-

ри до одностроїв військовиків Збройних Сил України63. 

Проблемам української символіки присвятили свої дисер-

таційні праці М.Чмир64, Є.Славутич65, О.Демчучен66. Зокре-

ма, О. Демчучен, висвітлюючи формування Армії Україн-

ської Народної Республіки, наголошує на важливості сим-

воліки для війська, зокрема для виховання його особового 

складу. М. Чмир дослідив символіку Збройних сил України 

періоду Визвольних змагань 1917 – 1920 рр. Він ґрунтов-

но проаналізував історіографію проблеми та джерельну 

базу, дослідив національні традиції символіки Українських 

січових стрільців, втілення рис національної самобутнос-

ті в символіці українізованих військових частин Російської 

армії, простежив розвиток символіки збройних сил Україн-

ської Народної Республіки, Української Держави, Західно-

української Народної Республіки. У дисертаційній роботі 

Є. Славутича, присвяченій проблемі побутування військо-

вого костюма в Гетьманщині, доведено, що розвиток вій-

ськового костюма відбувався самостійним, оригінальним 

шляхом цілковито на базі нормативних актів та з ініціативи 

центральних і місцевих органів влади Української козацької 

держави. Це перша у вітчизняній науці комплексна розвідка 

з уніформології – складової частини військової символіки. 

Монографічних досліджень з проблем української символі-

ки не так багато. До вже названих слід додати праці Д. Та-

бачника та В. Карпова67. Ці автори вперше поєднали істо-

ричні аспекти побутування символіки і символіку Збройних 

сил та інших військових формувань України, що дало цілісне 

уявлення про систему державної та військової символіки, її 

джерела.

Кілька видань висвітлили питання вексилології68, геральди-

ки, символіки територіальних громад та органів місцевого 

самоврядування69. Українській територіальній геральдиці 

присвятив свою монографію А. Гречило70.

Неабиякий інтерес для дослідника становить укладений 

В. Болговим та В. Чепаком довідник про символи і атрибути 

державності України71. У довіднику подано 119 документів 

та 228 ілюстрацій.
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та державні нагороди (фонд нагород).

У Галузевому державному архіві Служби безпеки України 

немає значного документального комплексу про історію 

встановлення відомчих заохочувальних  відзнак,  окрім на-

казу Голови служби від 9 січня 2008 року  № 4, який було 

зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25 січня того 

самого року під № 55/14746. Так само у Галузевому дер-

жавному архіві Державної прикордонної служби України 

відсутня інформація про історію та порядок встановлення 

відомчих заохочувальних відзнак у справах Голови служби. 

Документи про символіку внутрішніх військ МВС України та 

Національної гвардії України зберігаються у Центрально-

му архіві Головного управління внутрішніх військ Міністер-

ства внутрішніх справ України. Документи про символіку 

Міністерства надзвичайних ситуацій України – у департаменті 

організаційно-контрольної роботи зазначеного міністерства.

Доповнює джерельну базу символіки української армії доби 

Визвольних змагань 1917 – 1921 рр. збірка Королівського 

музею армії та військової історії Бельгії (м. Брюссель). У му-

зеї зібрано зразки одностроїв, дещо з озброєння, світлини 

та документи. Українська колекція налічує 109 предметів. 

З-поміж предметів уніформістики – польова форма молод-

шого офіцера Січових стрільців (1915 – 1919 рр.), кашкет 

(1915 р.), однострій кавалерійського сотника УГА (1920 р.), 

парадна форма піхотинця (1919 р.). Є також ряд відзнак 

української і австро-угорської армій, світлини українських 

вояків, дипломи, грошові банкноти Центральної Ради, пе-

чатки, мапа з позначенням позицій української армії станом 

на грудень 1918 р.

Серед особистих речей визначних військових діячів тієї 

доби слід назвати козацьку булаву, яка належала Василеві 

Вишиваному (В.Габсбурґові), полковникові Легіону Україн-

ських січових стрільців; польову книжку генерал-хорунжого 

Армії УНР О.Осецького. Кілька експонатів пов’язані з Го-

ловним отаманом Армії УНР С.Петлюрою – це його світ-

лини і посмертна маска. Відомості про цю колекцію подає 

на сторінках «Військово-історичного альманаху» головний 

зберігач фондів Національного військово-історичного му-

зею України Жанна Денисюк73. Подібну інформацію мож-

на знайти також у статті П’єра Льєрне «Армія незалежної 

України 1917 – 1921 рр.», опублікованій у часописі “Militaria 

Magazine”74.

Тож, архівні документи, музейні збірки, історичні та сучас-

ні публікації і монографії  загалом дають змогу відтворити 

процес становлення та розвитку військової символіки Укра-

їни. Аналіз історіографії показав, що в Україні накопичено 

значну базу досліджень з військової символіки, а це дає 

змогу провести ґрунтовне вивчення тих чи інших питань її 

розвитку. Можна стверджувати також про наявність до-

статніх підстав для формування української наукової школи 

символіки. 
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